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Decret núm.: 474/2014 

Simat de la Valldigna, 20 de novembre de 2014 

SEBASTIÁN MAHIQUES MORANT, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la 
Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent  em confereix en eixa condició, 
convinc en convocar sessió ordinària del Ple  de l’Ajuntament , a celebrar a les dades i l’odre del dia que 
tot seguit s’indica: 

Data:  dilluns 24 de novembre de 2014  Hora: 20,00 h (8,00 de la vesprada) 

Lloc:  Casa Consistorial 

ORDRE DEL DIA: 

1 ASSUMPTES A TRACTAR  i  DEBATRE: 

1.1 Examen i aprovació, si procedeix,  del acta corresponent a la sessió celebrada el dia 29 de setembre 
2014. 

1.2 Informe de secretaria-intervenció sobre el seguiment del Pla d’ajust de RDL 4/2012, corresponent 
al  tercer trimestre de 2014. 

1.3 Informació remesa al Ministeri d’Hisenda sobre el període mitjà de pagament a proveïdors (PMP)  
en relació a l’article 6.2 del RD 635/2014, de 15 de juliol. 

1.4 Informació dels pagaments realitzats al tercer  trimestre de 2014, en relació a l’article quatre de la 
Llei 15/2010 de 6 de juliol de 2010. 

1.5 Informació remesa al Ministeri d’Hisenda sobre l’execució pressupostària corresponent al tercer 
trimestre de 2014 d’acord amb l’Ordre HAP/2015/2012. 

1.6 Donar compte dels decrets d’alcaldia números 366, 367, 369, 370, 371, 374, 375, 376, 413, 423, 
430, 431, 432, 433, 434, 438, 440 de 2014. 

1.7 Aprovació, si procedeix, de sol·licitud d’ampliació en 120 mensualitats, el termini per a la devolució 
de les liquidacions negatives de les Participacions dels Tributs de l’Estat dels anys 2008 i 2009. 

1.8 Aprovació, si procedeix, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 2014/SEC/013, per 
crèdits extraordinaris. 

1.9 Aprovació, si procedeix, de l’ expedient de modificació de crèdits núm. 2014/SEC/014, per 
suplement de crèdits. 

1.10 Moció que presenta l’alcalde, contra la violència de gènere. 
1.11 Mocions presentades pel regidor del BLOC-Compromís, Vicent Ribera i Solanes, sobre: 

a) Proposta d’un pla d’actuació per prevenir la corrupció. 
b) Proposta a la Conselleria de Sanitat per a que establisca espais d’aparcament gratuïts al nou 

centre hospitalari de Gandia.  
c) Per la reobertura de Radio-Televisió Valenciana 

1.12 Moció conjunta presentada pel regidor del BLOC-Compromís, Vicent Ribera i Solanes, i el 
portaveu d’EUPV Victor Mansanet Boïgues obre sobre  els serveis Socials de la Generalitat 
Valenciana 

1.13 Moció presentada pel portaveu d’EUPV, Victor Mansanet Boïgues sobre l’estacionament de vehicles 
pesants i comercials. 

2 ASSUMPTES FORA DE L’ORDRE DEL DIA 

3 TORN D’INTERVENCIONS 

Per la Secretaria de la Corporació Local es notificarà la present. En el lloc i la data de la signatura 
electrònica. 
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